
Туга у камену 

                                                           Момчило Настасијевић (1894–1938) 

 

*Момчило Настасијевић, један је од најспецифичних песника двадесетог века, зато га је 

тешко сместити унутар неке песничке школе, јер је самосвојан. 

Биографски подаци: 

-радио као професор француског језика и књижевности 

*презирао утицај запада у нашој књижевности, сматрао је да треба трагати за 

аутантичним националним изразом, трагао за тзв. ,,матерњом мелодијом“ 

-писао је песме, приповетке, есеје и драме  

*одлике поезије: елиптичност, сажетост, сведен израз, херметичност (затвореност); 

садржај речи превазилази њихово основно значење, иза мало речи пуно тога се крије 

-Песма „Туга у камену”  је из песничке збирке ,,Пет лирских кругова“ и циклуса „Магновења”. 
 
Пре него што прочитате песму, подсећам вас да је Настасијевић специфичан песник, да се 
његове песме не тумаче ,,на прву лопту“, нити вам пробуде одушевљење. Настасијевић је 
песник који тражи дешифранта, стрпљивог читаоца који тражи скривени код његове загонетке. 
Ми ћемо то заједно!   
У прилогу вам је текст песме, прочитајте је пре него што погледате анализу. 

 
Памтимо!  
 
*насловна синтагма: епитаф, сжет натпис на надгробном споменику или камен=човек, туга у 
човеку 

*Песма Туга у камену има сложену структуру; то је песма састављена од девет мањих 
целина, девет лирских загонетки 
*цела песма дата је у контрасту 
-Свака песма састоји се од две строфе, терцине и дистиха, односно два дистиха; 
строофе су углавном мање поетске целине. 



*тема песме: песма се бави питањима шта је то човек, како се биће носи са 
егзистенцијом, у чему је смисао људске патње- туга је суштина људскости, она је 
човеков пут ка самоспознаји (да схватимо себе, видимо које су нам границе) 
*доминантни мотиви су туга, камен, корен 
*Камен: стабилност, чврстина, снага, недељивост, вечност... 
*Корен: спона, веза, стабилност, наслеђе 
*Туга:  дефинише човека и отвара му путеве сазнања- даје му могућност да схвати свет и себе, 
да нађе сопствени смисао . 

 
Кратка анализа песме: обавезно прочитајте! 
 
-Прва песма говори о неизрецивости туге са два главна мотива: пространство и општа 
повезаност света, што негира осећање туге, јер постоји свет који је спојен дугом са нашим  
-Друга песма, одише вапајем, болом, а  основни мотив је крик, јер постоји свет изнад овог који 
је бољи, као и боља, узвишенија верзија нас самих, поента-човек би могао да дође до нечег 
бољег, савршенијег, али му његова коб, немоћ то не дозвољавају 
-Трећа песма- човек остаје ,,ту па ту“, везан за земљу, не можемо више него што можемо, АЛИ 
се појављује могућност да превазиђемо себе 
-Четврта песма-туга обједињује све ствари на свету, туга није депресија, ствари треба 
посматрати другачије, тугом зацвркуће птица- а њена песма је лепа, туга нам се чини као нешто 
лоше, ал то је чисто, искрено осећање 
-Пета песма- туга превазилази овоземаљско осећање 
-Шеста песма, морамо се самоанализирати како бисмо се покренули,  
-Седма песма, уколико схавтимо себе, можемо кренути даље 
-Осма песма- када схватимо прави смисао туге, да то није осћење патње, саможаљења, могуће 
је доћи да остварења своје личности 
-Девета песма, иако иста као прва строфа, нема исто значење, у 1. Строфи туга је била очај, а 
сада је то најузвишеније осећање 
 
*поента песме: човек се као клатно њише између неба и земље, онога што јесмо и што 
можемо да будемо, да бисмо дошли до тог нечег узвишеног прво морамо да пођемо од 
самоспознаје (да рашчистимо са собом, да схватимо себе) 
 

Домаћи задатак 
 Препишите у свеске све тезе са * ознаком, усликајте и приложите у домаћи 
 Напишите мини есеј до 10 реченица на тему Који је смисао људске патње? 

Завирите у себе, проанализирајте се и пустите машти на вољу. 
 Протумачите ову реченицу из једног Настасијевићевог есеја ,,У самима нама, у 

нашим рођеним моћима, налази се могућност беспућа и могућност пута“. Сетите 
се веровања да су на људским раменима анђео и ђаво, који човека воде и 
саветују кроз живот.  

 

                   Рок за ваше одоворе је петак 10.04.2020. до 15 часова. 

                      Желим вам добро здравље и лепо расположење! 

 

                                                          



 


